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Tízmillió forint Székkutas közbiztonságára
- Székkutas alapjában véve biztonságos település, amelyet a
statisztika számai is alátámasztanak – jelentette ki Szél István,
a község polgármestere, aki pozitív változásként értékeli azt,
hogy az itt élõk is egyre fontosabbnak tartják saját és az itt élõk
biztonságát. A korábbi években történt esetek rávilágítottak
arra, hogy a saját értékeinek megóvásáért sokat tehetnek
maguk, a székkutasiak is.
K. Sz.: Polgármester úr! Ön szerint hogyan járult hozzá a
rendõrség a javuló közbiztonsághoz Székkutason?
Sz. I.: Jelentõsen csökkent Székkutason a vagyon elleni bûncselekmények, így a lopások száma. A közbiztonsági helyzet javulásához nagyban hozzájárult a rendõrség példás hozzáállása. Két
körzeti megbízott is vigyázza Székkutas rendjét, akik szükség esetén számíthatnak a vásárhelyi kapitányság további segítségére is. A
rendõrséggel fennálló partneri kapcsolatot megkoronázta, hogy a
székkutasi KMB-sek külön rendõrségi jármûvet kaptak a község
rendjének biztosításához, és a rendõrautó már a jelenlétével is figyelmezteti azokat, akik a bûnelkövetés céljával érkeznek Székkutasra, de a helyiek szubjektív biztonságérzetét is megalapozza
az ilyenformán is látható rendõrség.
K. Sz.: Mit tesz az önkormányzat azért, hogy ez a javuló
tendencia tovább folytatódjon?
Sz. I.: A képviselõtestület határozott Székkutas közbiztonsági
tervének kidolgozásáról: 2017-ig minden évben két és félmillió
forintot irányozunk elõ közbiztonsági fejlesztésekre, így a négy év
alatt összesen tízmillió forintot költünk költségvetésünkbõl a biztonság további fokozására. Ennek jelentõs részét a közterületi
kamerarendszer kiépítésére fordítjuk. Már az idén a legújabb fejlesztésünket, a megújuló sportcsarnokot és környékét vigyázzák
majd a kamerák.
K. Sz.: Mi motiválta a testületet a döntés meghozatalában?
Sz. I.: Tovább szeretnénk növelni a székkutasiak vagyonbiztonságát, hiszen ha valahová betörnek, akkor az ott élõ családok vagyonát károsítják meg az elkövetõk. Azonban a Székkutason
rövidesen megvalósuló fejlesztések a közösség vagyonát fogják
gyarapítani, elég, ha a sportpálya és környékének 90 milliós fejlesztésére, vagy a faluközpont 80 milliós felújítására gondolunk. Ha
már ilyen mértékû fejlesztésekre van lehetõségünk, ezeket meg is
kell védenünk a rossz szándékú elkövetõktõl, amelyhez eszközt
biztosít a kamerarendszer: egyrészt távol tartja az elkövetõket, de
ha mégis bûncselekmény történik, a rendõrség gyorsabb és hatékonyabb munkáját segítik a helyszíneken rögzített felvételek,
valamit az is, hogy visszanézhetõ, hogy az adott idõszakban milyen
jármûvek haladtak át a településen.
K. Sz.: De kiktõl is kell védeni a székkutasi közösség értékeit?
Sz. I.: Vannak a bûnözõk, akiknek többsége - mint arról a
rendõrség is tájékoztatott - bûncselekményt elkövetni fõként más
településrõl érkeznek Székkutasra. De felháborítónak tartom, hogy
azok a fiatalok, akik a hétvégi szórakozásból ittasan hazafelé
tartanak - és ilyen eset szinte minden hónapban megtörténik -, az
útjukba kerülõ kandelábereken, piaci asztalokon, vagy a padokon
mutatják meg, hogy mennyire erõsek. Ez, a közösség tulajdonát
romboló tevékenység elítélendõ, hiszen a károkat az adófizetõk
forintjaiból kell helyrehozni. Viszont, ha a kamerarendszer
mûködni fog, az ilyen elkövetõket is könnyebb lesz megtalálni és
felelõsségre vonni, továbbá a kárt megtéríttetni az elkövetõvel.
Abban is biztos vagyok, hogy egy-két ilyen eset segíteni fogja ezeket a személyeket visszatartani a közösségi értékek rombolásától.
Sz. K.: Fejleszthetõ-e tovább ez a biztonsági rendszer?
Sz. I.: Abban bízunk, hogy a szerverközpontra további utcákat
és ingatlanok biztonsági berendezéseit is tudjuk csatlakoztatni. A
rendszer fejlesztéséhez várjuk a további lehetõségek felvetését a
lakosságtól és a szakemberektõl is egyaránt, hogy együtt gondolkodjunk a biztonság további fejlesztésérõl. Ennek a közös gondolkodásnak, a közbiztonságról való kommunikációnak a része ez a
lap is, amelyet az olvasó a kezében tart, terveink szerint ez a
kiadványunk évente jut majd el a székkutasiakhoz, egyrészt, hogy

tudják, mi minden történik a település és az itt élõk biztonsága
érdekében, másrészt, hogy ezzel is inspiráljuk az itt lakókat, hogy
minderrõl mondják el véleményüket.
K. Sz.: A rendõrség
munkáját hogyan segíti
még a község?
Sz. I.: Ebben az évben
a kutasi költségvetésbõl
250 ezer forinttal támogatjuk a rendõrség tevékenységét, ami a korábbi
években biztosított támogatás megkétszerezését
jelenti. De a polgárõreink
munkáját is segítjük. Az
idén a község költségvetésébõl szabványos láthatósági mellényeket és
a szolgálat ellátásához
baseball sapkákat vásároltunk az egység tagjainak, mintegy százezer forint értékben, és mindemellett a
mûködésükhöz, különösen az üzemanyag biztosításához is juttatunk támogatást. Nem szabad elfelejteni, hogy a rendszerváltás óta
Székkutas nem fordított a költségvetésébõl ekkora összeget a biztonságra, az itt szolgáló rendõrök és polgárõrök segítésére.
K. Sz.: A közbiztonság az a terület, amelynek javulása nem
képzelhetõ el az itt élõk tevékeny közremûködése nélkül.
Sz. I.: A SZEM, azaz a Szomszédok Egymásért Mozgalom az,
amely Európa számos kisebb és nagyobb településén jelentõsen
javította a közbiztonságot. Ennek a lényege, hogy mindenki figyeljen oda a másikra, mint a mozgalom nevében is viseli, a
szomszédjaira, és persze, azok ingatlanára és értékeire egyaránt. A
korábban bekövetkezett bûncselekményeket elemezve a
szakemberek megállapították, hogy ha a szomszéd felfigyelt volna
arra, hogy a mellettük lévõ házban a kutya jobban ugat, vagy látja,
hogy idegenek érkeznek, és értesíti akár a körzeti megbízottakat,
akár a 112-es, ingyenes segélyhívón a rendõrséget, akkor a bûncselekmények megelõzhetõk lettek volna, vagy az elkövetõk
sokkal könnyebben kerültek volna rendõrkézre.
Sz. K.: Mit várnak most ez ügyben a székkutasiaktól?
Sz. I.: Mint már mondtam, a rendõrség sokat tesz a település
közbiztonságáért, de hogy ez megvalósuljon, ebbõl az itt élõknek
is ki kell venniük a részüket. Elejét véve a rosszindulatú feltételezéseknek, le kell szögeznem: nem besúgó hálózatot építünk,
sokkal inkább azt szeretnénk, hogy e mozgalom keretében egy
egymást segítõ szervezõdés alakuljon ki a községben. A szervezés
most kezdõdik, más településeken vannak jó példák, mint az
utcakapitányi rendszer is, mindennek helyi változatát ki fogjuk alakítani. Ez is egy olyan téma, amelyet szeretnénk, hogy egymással
megbeszéljünk, kidolgozzunk, hogy ezt követõen a székkutasiak
magukénak érezve szívesen csatlakozzanak a SZEM-hez.
K. Sz.: Ha Székkutas közlekedését meghatározza a 47-es
fõút.
Sz. I.: Hatalmas forgalom halad keresztül településünkön, és
ezt nem kevés esetben nagyon nagy sebességgel teszik a vezetõk,
veszélyeztetve az itt élõket. Látni olyan gépkocsit, amely a
polgármesteri hivatal vonalába érve is még nyolcvannal száguld a
belterületen, márpedig ez nem helyes. A helyzeten már javított a
rendõrség által végzett, gyakoribb sebességellenõrzés, de a
település fejlesztése során olyan lassító szigeteket építünk meg a
fõút vonalában, amelyek lassításra ösztönzik majd a vezetõket.
K. Sz.: Mit tesznek a gyalogosok biztonságáért?
Sz. I.: A Faragó saroknál, azaz a Mester és a Murgács Kálmán
utcák keresztezõdésében gyalogátkelõhelyet alakítunk ki az
útfelújítás során, és arra ösztönözzük a rendõrséget, hogy a
traffipax minél gyakrabban ellenõrizze a forgalom sebességét.
Arnay
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Dr. Lukács János: forduljanak bizalommal
a körzeti megbízottakhoz!
- A rendõrség Székkutason is biztosítja jelenlétét - jelentette ki dr. Lukács János rendõr dandártábornok, Csongrád
megye rendõr-fõkapitánya. - Megkülönböztetett figyelmet
fordítunk a kis települések közbiztonságának fenntartására
is és az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni törvényes, eredményes
és hatékony fellépésre, különösen a bûncselekményt elkövetõkkel szemben.
Sz. K.: Hogyan
alakultak a legfontosabb mutatók
Csongrád megyében
az elmúlt évben?
Dr. L. J.: Csongrád megyében 2013ban a 100 000 lakosra
jutó jogsértések száma 31 százalékkal
visszaesett. A regisztrált bûncselekmények száma 33 százalékkal, az állampolgárok biztonságérzetét leginkább befolyásoló kiemelt jogsértések száma tíz százalékkal csökkent a 2012-es évhez viszonyítva.
Kevesebb vagyon elleni bûncselekmény történt. Közel 10
százalékkal kevesebb személygépkocsi-lopást, lopást és
lakásbetörést rögzítettünk. Jelentõsen csökkent a zsarolások és
a rablások száma. A közterületen 16 százalékkal kevesebb bûncselekményt követettek el.

Sz. K.: Milyen eredményeket értek el a nyomozások
során?
Dr. L. J.: Javult a nyomozások eredményessége, az összes
rendõri eljárás 55 százalékát eredményesen fejeztük be, ami az
elmúlt öt év legmagasabb értéke. A Csongrád megyében 2013ban történt emberölések és halált okozó testi sértések
mindegyikét felderítettük. A felderítési mutató közel 80 százalékos a testi sértések, a garázdaságok, a rablások, az orgazdaságok és a jármû önkényes elvételek tekintetében.
Csongrád megyében a közterületi rendõri jelenlét valamennyi településen - így Székkutason is - biztosított. A közterületre vezényelt rendõrök száma az elõzõ évhez viszonyítva
nõtt. A közbiztonság megfelelõ. A Belügyminisztérium önkormányzatok körében végzett 2013-as felmérése szerint a Csongrád megyei önkormányzatok az ötfokú skálán 4,4-re értékelték
a Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság munkáját.
Sz. K.: Melyek a 2014-es év legfontosabb feladatai?
Dr. L. J.: Eredményeinket megõrizve 2014. évben legfontosabb feladatunk a választások rendjének, zavartalan lebonyolításának biztosítása. Megkülönböztetett figyelmet fordítunk
a kis települések közbiztonságának fenntartására is és az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni törvényes, eredményes és hatékony fellépésre,
különösen a bûncselekményt elkövetõkkel szemben. Csongrád
megyében a rendõri szervek szoros kapcsolatot építettek ki a
helyi önkormányzatokkal, a polgárõrséggel, az egyházakkal, iskolaszékekkel és civil szervezetekkel. Munkánk során meghatározó a lakossággal való párbeszéd. Ebben kérjük a székkutasi lakosok közremûködését is: forduljanak bizalommal a
helyi körzeti megbízottakhoz!

Hat baleset történt tavaly a kutasi külterületeken
- Személyi sérüléssel, vagy anyagi kárral járó közlekedési
baleset nem volt tavaly Székkutas belterületén, míg a
külterületen hat eseménynél helyszíneltek járõreink.
Tapasztalatunk szerint általában a szabályokat betartva
közlekednek a településen élõk, és a rendõrség is mindent
meg is tesz, hogy ez ne változzon - állítja Torzsa Endre
rendõr százados, a Hódmezõvásárhelyi Rendõrkapitányság
közlekedésrendészeti osztályvezetõje.
- Székkutas belterületén tavaly nem történt baleset, amelyhez hozzájárult a traffipax készülékünk, amely havonta több
alkalommal is sebességmérést végez a településen, elsõsorban
a 47-es átmenõ szakaszán. Ha a vezetõk látják a készüléket,
már az is óvatosságra inti õket – tette hozzá a százados.
A település külterületén, a 47-es fõúton 2013-ban hat alkalommal volt baleset, ezek közül két esetben súlyos, négy alkalommal könnyû sérültet kellett ellátni a mentõknek, míg egy
esetben csak anyagi kár következett be a baleset során. Az
okok között három esetben a sebességet helytelenül
választották meg a vezetõk, két esetben az úton dolgozó munkagépnek hajtott jármû, míg egy alkalommal a szabálytalanul
végrehajtott elõzés végzõdött balesettel.
A településen szolgálatot teljesítõ két körzeti megbízott
szolgálati autóval járja a települést, így jól látható módón, éberen õrzik a lakosságot. A KMB-sek nemcsak a gépjármûvek
közlekedését ellenõrzik, de a gyalogosok és kerékpárosok biztonságára is figyelnek. Tapasztalatuk szerint az itt közlekedõk

általában betartják a KRESZ-t, de
ha eltérnek ettõl,
akkor a rendõrök
figyelmeztetik
õket - komolyabb
kihágásoknál
a
bírságolás eszközét is alkalmazva a szabályok betartására.
- A elért eredmények ellenére
nem dõlhetünk
hátra nyugodtan,
hiszen
egy-egy
baleset bármikor
bekövetkezhet. Az
a célunk, hogy
Székkutason lakott területen belül személyi sérüléses baleset
továbbra se történjen, míg a külterületen a tavalyinál is kevesebb ilyen esettel találkozzunk – fogalmazta meg az
osztályvezetõ. - A kollégák folyamatos jelenléte, az, hogy a közutakon jelen vannak és intézkednek, és hogy a sebességmérõ
jól látható helyeken végzi a mérést, mindenképpen azt segíti,
hogy jó irányban haladjunk.
Major Zsuzsi
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A lakosság is segíthet: több SZEM többet lát!
Sok más település irigykedhet Székkutas évek óta tartó,
kiváló közbiztonságára – fogalmazott dr. Rádi Norbert
rendõr alezredes, a Hódmezõvásárhelyi Rendõrkapitányság
vezetõje, amikor a település biztonságáról kérdeztük. Azonban a megtörtént bûncselekmények száma tovább is csökkenthetõ, amelyben maguk a székkutasi polgárok is
segíthetik a rendõrség munkáját – fogalmazott a kapitány.
Messze az országos és a megyei átlag alatt van Székkutas
bûnügyi statisztikája - jelentette ki dr. Rádi Norbert, kiemelve,
hogy országosan 3813 bûncselekmény jutott tavaly 100 ezer
lakosra, ez a szám Székkutas esetében mindössze 1231. Tavaly
a község területén 27 bûncselekmény történt, amely az elõzõ
évi adatnál 29 százalékkal kevesebb. Tavaly hat cselekmény
történt közterületen - ez a szám az elmúlt öt év legalacsonyabb
adata -, és a 27 esetbõl 13 esetben lopásról volt szó. Ehhez az
eredményhez pedig a település vezetésével és lakosaival való
közös együttgondolkodás vezetett - értékelte dr. Rádi Norbert.
Azonban még ezek az esetek sem történnek meg, ha a
lakosok még jobban figyelnek egymásra. Több szem többet lát
- fogalmazta meg a kapitány a SZEM, azaz a szomszédok egymásért mozgalom lényegét. A több nyugati országban sikert
hozó mozgalom keretében a településen élõk az oda érkezõ
idegenekrõl, gyanúsan viselkedõ személyekrõl informálják a
rendõrséget, amelyet megtehetnek a körzeti megbízottak
közvetlen mobil számán, akár az ingyenes 112-es segélyhívón
keresztül. Azt, hogy ki az idegen, és ki lehet az, aki rossz
szándékkal cselekszik, azt a helyiek tudják igazán jól. Tavaly
Székkutason 13 százalékkal nõtt azoknak a cselekményeknek a
száma, amelyet nem a helyiek, hanem az ide bûnelkövetési
szándékkal érkezõk követtek el, az ilyen cselekmények megelõzésében és felderítésében a helyiek segítsége elengedhetetlen - fogalmazta meg az alezredes.
Székkutas biztonságát tovább segítheti a közterületeket
figyelõ kamerarendszer telepítése és mûködtetése, amely Hódmezõvásárhelyen már bizonyította, hogy a 21. századi technika
alkalmazása további esélyt ad a bûnmegelõzésre és a felderítés
hatékonyságának javítására.
Nagyban segítik a rendõrség munkáját a székkutasi polgárõrök is, akik tovább növelik a hivatásos állomány hatékonyságát
a hétvégéken, a közösségi események során, vagy a nagyobb

forgalommal járó alkalmakkor, mint a halottak napja. A
polgárõrök az elsõ hívó szóra segítettek akkor is, amikor tavaly,
a különösen hideg téli idõben egy eltûnt, idõs férfit kellett
megtalálni - emlékeztetett a kapitány.
A rendõrség körzeti megbízottjai tavaly külön gépjármûvet
kaptak, a Skoda Yeti számára a garázst a székkutasi önkormányzat biztosítja. Ez a jármû - már a rendvédelmi jelleg
mutatásával is - a bûnmegelõzés hatékonyságát növeli.

Az óvodában három, míg az általános iskolában 14 alkalommal tartottak a Hódmezõvásárhelyi Rendõrkapitányság
munkatársai bûnmegelõzési elõadásokat a gyerekeknek tavaly,
amely során felhívták a figyelmet – a korosztályoknak megfelelõ
módszerekkel – a drog, az alkohol és az internet veszélyeire, az
áldozattá válás elkerülését lehetõvé tevõ magatartásokra, és
arra is, hogy hogyan viselkedjenek idegenekkel, és ha bajba
kerülnek, vagy veszélyt éreznek, kitõl és hogyan kérjenek
segítséget.
Dr. Rádi Norbert hozzátette: a településen minden évben
beszámol a rendõrség tevékenységérõl, amelyet nagy figyelemmel fogadnak a székkutasiak, így legutóbb, a decemberi
közmeghallgatáson is kiemelt témaként szerepelt a település
közbiztonsága.
Arany-Tóth Attila

Élõ kapcsolatot alakítottak ki
a körzeti megbízottak
Székkutason a körzeti megbízotti feladatokat Henes
Zoltán rendõr zászlós és Gyarmati László rendõr törzsõrmester látja el. Munkájuk a rendõri szakmai munka minden
területére kiterjed, azonban az itt élõk segítõkészségét nem
nélkülözhetik.
A körzeti megbízott a településen járõrszolgálatot lát el,
nyomozati munkát végez, ha kell, baleseteknél helyszínel, ellenõrzi a közlekedésben résztvevõket, és ha szabálytalanságot
észlel, bírságolhat is. Henes Zoltán 1999 óta tagja a rendõrség
testületének, Székkutason 2007 óta körzeti megbízott, míg Gyarmati László 2008-ban szerelt fel a rendõrséghez, a körzeti
megbízotti teendõket 2010 óta látja el a községben. Székkutas
területe a két körzeti megbízott között felosztásra került: Henes
Zoltán területe a település Hódmezõvásárhely felõli része, a Mágocsi utca, Erkel Ferenc utca és a Pusztaszéli út által határolt
terület, míg Gyarmati Lászlóhoz a település másik része tartozik, és a külterületek is e szerint kerültek közöttük felosztásra.

A két KMB-s munkaidejét úgy szervezik, hogy mindig
szolgálatban legyenek, amikor Székkutason olyan események,
rendezvények zajlanak, ahol szükség lehet a hatóság jelenlétére. Így a rendezvények idején, mint a bálok, a Mezi Fesztivál, a
labdarúgó mértkõzések, vagy olyan közéleti események, mint a
parlamenti, vagy önkormányzati választás, már a szolgálatszervezés során gondoskodnak jelenlétükrõl.
Mindkét KMB-s rendelkezik szolgálati mobiltelefonnal, amelyen a lakosság közvetlenül is eléri õket, akár szolgálati idõn
kívül is. Henes Zoltán r. zászlóst a 30/591-40-71-es számon, míg
Gyarmati László r. törzsõrmestert a 30/32-60-192-es számon
érhetik el a székkutasiak, akik hívhatják a rendõrség 112-es,
ingyenes segélykérõ telefonját is.
- Napi kapcsolatot tartunk a székkutasiakkal - mondta el
Henes Zoltán, így rendszeresen beszélnek az iskolaigazgatóval,
a település orvosával, az önkormányzat dolgozóival, a vendéglátó egységek vezetõivel, a vadászokkal és a tanyagondokkal is.
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Fontos partnere a KBMseknek a Hódmezõvásárhelyi Polgárõr Egyesület székkutasi csoportja, akikkel
nemcsak közös járõrszolgálatokat tartanak, bevonják
õket a bûnmegelõzési munkába, így amikor a kiterjedt
tanyavilágban élõket felkeresve bûnmegelõzési tájékoztató anyagokat adnak át.
Ezeket a látogatásokat arra is
felhasználják, hogy figyelemmel kísérjék azokat, akik
nehéz szociális helyzetben
élnek. A 2013-as, komoly
havazás idején a rendõrök
Gyarmati László
segítettek a tüzelõt felvágni
rendõr törzsõrmester
annak a néninek, aki hatalmas
Tel.: 30/32-60-192
rönkökben jutott tûzifához, de
nem volt, aki azt felaprítsa, valamint a rendõrség, a helyi
vadászok és a polgárõrség közös kutató akciójának köszönheti
életét az a székkutasi, idõs férfi, aki nem jutott haza tanyájába a
nagy hideg idején, és a külterületen sikerült õt megtalálni,
mielõtt végzetes esemény következett volna be.
- Az iskolarendõri feladatot is ellátják a községben a KMB-sek
- mutatott rá Gyarmati László, kiemelve, hogy a bûnmegelõzésrõl nemcsak az iskolások, hanem már az óvodások is kaptak
tájékoztatást az Ovizsaru program keretében.
A hétvégi szolgálat megszervezése során a KMB-sek külön
figyelmet fordítanak arra a két szórakozóhelyre, ahol nagyobb
létszámban töltik a szombat estét a fiatalok. Mint elmondták, ha
nagyobb létszámú közönség látogatja ezeket a rendezvényeket,
akkor egész éjjel a környéken vannak, de a rendezvény végét
mindig külön figyelemmel kísérik, és ha szükség van, figyelmeztetik a helyes magatartásra a szórakozás végeztével hazatérõket.
- Jelentõsen lecsökkent az ittas vezetésen tetten ért gépjármûvezetõk száma az intézkedési aktivitásnak köszönhetõen
Székkutason, azonban sokan tévesztik szem elõl, hogy ittasan
kerékpárt sem szabad vezetni - mondta el Gyarmati László, hozzátéve: korábban még olyan is elõfordult, hogy egy gépkocsi
vezetõjét négy órán belül kétszer is ittas vezetésen fogták, mára
azonban az autósok ritkábban ülnek italosan a volán mögé.
A települést keresztül szelõ 47-es fõút alapjában határozza
meg Székkutas közlekedését. - Az objektív felelõsség bevezetése idején elõfordult - idézte fel Henes Zoltán -, hogy akár egy-két
óra alatt akár száz fölötti sebességtúllépõt is mért a mûszerünk,
mára ez a szám azonban lecsökkent.
A Székkutas Község Önkormányzata segítségével a körzeti
megbízottak 2011-ben a korábbinál sokkal jobb körülményeket
biztosító irodába költözhettek a polgármesteri hivatal épületében. Itt jobb lehetõség van kapcsolatot tartani a polgárokkal, és a
hivatal munkatársaival is közvetlenebb az információáramlás.
Mint azt Gyarmati László elmondta, olyan ügyekben is a körzeti
megbízottakhoz fordulnak a település lakói, amely nem rendõri
feladat, ilyenkor információval segítik a lakosokat, hogy a hivatalnál, vagy más közigazgatási szervnél intézhessék panaszaikat.
A lakosokkal, különösen az idõsekkel folytatott beszélgetésekben merül fel a "trükkös lopás" kifejezés. Székkutason volt
olyan eset, hogy a tûzifát utánfutó platójáról áruló személyek
megtévesztették a vásárlókat, és a 20 ezer forintot érõ fát 200
ezer forintért adták el, vagy amikor magukat egy szolgáltató,
vagy az önkormányzat munkatársának kiadó személyek lopták
meg azokat, akik beengedték õket a lakásba. A KMB-sek figyelmeztetnek: a magát hivatal munkatársának állító személytõl
mindig kérjenek igazolványt, és idegeneket ne engedjenek be a
lakásba.

A SZEM, azaz a Szomszédok Egymásért Mozgalom a
településen élõk lehetõsége
saját maguk és szomszédjaik biztonságának megõrzésére. Lényege, hogy a környéken lakók, ha idegeneket látnak, azt - ha autóval
jönnek, a rendszámmal
együtt - jelezzék a rendõrségnek. Henes Zoltán felidézett egy tavalyi esetet, amikor hazafelé tartva látta,
hogy egy gyanús autó parkolt az egyik tanyánál. Bár
akkor bûncselekményrõl
még nem volt szó, felírta a
Henes Zoltán
rendszámot. Másnap érkezett
rendõr zászlós
a bejelentés, hogy az egyik
Tel.: 30/591-40-71
közeli tanyából gázolajat és
autóalkatrészeket tulajdonítottak el, akiket a felírt rendszám
alapján gyorsan megtaláltak.
A két körzeti megbízott egyetértett: ha ezekrõl a gyanús
személyekrõl idõben értesül a rendõrség, egyrészt megelõzhetik a törvényellenes cselekményeket, vagy a nyomozások
során ezek az adatok nagyban segítik munkájukat. Ebben pedig
az itt élõk tudják segíteni a rendõrséget, ha figyelnek egymásra
és egymás értékeire egyaránt.
Arnay

Kerékpárutak
a 47-es mentén
A tavasz folyamán
átadásra kerül az Orosházát
Kakasszékkel
összekötõ kerékpárút,
míg a Székkutast Kakasszékkel és Hódmezõvásárhellyel összekötõ bicikli utak a 47-es út
négysávosítása során
kerülnek megépítésre jelentette be október
18-án, Székkutason tartott lakossági fórumán
Lázár János országgyûlési képviselõ, a
miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár.
A rendõrség statisztikái igazolják, hogy azon útvonalakon,
ahol kerékpárúton haladhatnak a biciklisek, jelentõsen
lecsökken az õket érõ balesetek száma, és a kerékpárút
megépülése az úton közlekedõ gépjármûvek forgalmát is biztonságosabbá teszi, hiszen kevesebbszer kell elõzniük.
A kerékpárutak nemcsak a munkába járókat segítik, hiszen
egyre többen szállnak nyeregbe kedvtelésbõl, vagy sportolási
igényüknek eleget téve, és a biztonságos környezetben, a jó
levegõn végzett testmozgás az egészségnek is jót tesz.
Mindemellett a kerékpárutak a turizmusra is pozitív hatást gyakorolnak: sok utazó olyan célpontot választ, ahonnan több célpontot is elérhet két keréken, így várható, hogy az Orosházára,
vagy Vásárhelyre érkezõ vendégek kerékpárral fel fogják
keresni Székkutast is.
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A jegyzõ az együttélés alapvetõ szabályait is betartatja
A Szabálysértési törvény változása után a települések így Székkutas Község Önkormányzata is - megalkották a
közösségi együttélés alapvetõ szabályait rögzítõ helyi
rendeleteiket, amelyek betartásáért és betartatásáért a helyi
jegyzõk felelõsek. Hunyák Zsuzsanna, Székkutas jegyzõje
elmondta: a település rendjét meghatározó szabályozás a
közterületek rendjét, valamint a közterületeken a fásszárú
növényekkel és az állattartással kapcsolatos szabályokat
rögzítik.

A jegyzõhöz fordulhatnak a polgárok, ha a lakóházak és
középületek elõtti járdaszakasz, az árkok és azok mûtárgyainak
rendjével kapcsolatos hiányosságokat észlelnek, de akkor is, ha
a közterületre hulladék, vagy szennyvíz kerül. A jegyzõ intézkedhet, ha a közterületi szökõkutakat, játszótéri eszközöket nem
rendeltetésszerûen használják, vagy azok környéke szemetes,
és ugyanez a rendelet tiltja a közterületen történõ alkoholfogyasztást is. Szintén a települési jegyzõhöz kell bejelenteni, ha
állati hulla kerül közterületre, vagy ha egy beépítetlen telken
elburjánzik a gyomnövényzet, vagy ott szemetet halmoznak fel.

Ugyanígy a jegyzõ felé kell jelezni, ha közterületrõl engedély
nélkül vágnak ki fát, vagy ha az ott lévõ fa, vagy cserje a
közlekedést, vagy az egyes útszakaszok beláthatóságát akadályozza.
Nem szabad állatot tartani, jószágot legeltetni közterületen a
rendelet szerint, és ott felügyelet nélkül állat sem maradhat, de
a jegyzõ jogosult intézkedésre, ha egy bekerítetlen ingatlanon
szabadon tartott eb veszélyezteti az arra járókat.
Hunyák Zsuzsanna elmondta: intézkednek lakossági bejelentésre is, de akkor is, ha ezt a településen szolgálatot teljesítõ
rendõrök, a falugondnok, vagy az önkormányzat munkatársai
teszik meg. Mindezek mellett rendszeresen tartanak bejárást a
polgármesteri hivatal szakemberei, akik a szabálytalanságokat
jelzik a jegyzõ felé. Ezekben az esetekben, ha súlyos
szabálytalanságról van szó, azonnal a helyszíni bírság eszközével élnek, de általában az elsõ, hogy felszólítják a terület, vagy
állat tulajdonosát a szabálytalanság megszüntetésére.
- Ha erre mégsem kerül sor az általánosan alkalmazott nyolc
napos határidõn belül – folytatta a jegyzõ –, akkor kiszabásra
kerül az 50 ezer forintig terjedõ helyszíni bírság. Ha ezzel sem
érnek célt, akkor a közigazgatási bírság eszközét alkalmazzák,
amelynek felsõ határa 150 ezer forint, és ez adók módjára
behajtható szankció. Eddig Székkutason az esetek legnagyobb
részében már a felszólítás hatására is visszaállt a rend, a helyszíni bírságot csak néhány esetben kellett alkalmazni.
A házaló kereskedés és az adományok ilyen módon gyûjtése
korábban lehetõséget adott a tolvajoknak, hogy idõs emberekhez bejuthassanak, és értékeiktõl megfosszák õket. Ezért
Székkutason bevett gyakorlat, hogy az erre engedélyt kérõket
elutasítják – mondta el a jegyzõ, felhívva a figyelmet arra, hogy
azok, akik azt állítják, hogy az önkormányzattól engedéllyel
rendelkeznek, nem mondanak igazat. Ha arról értesítik a hivatalt, hogy házalók zaklatják õket, a hivatal a rendõrök segítségét
kéri, akik igazoltatják a házalókat.
-hAt-

Ötvenfõs polgári védelmi szervezet
veszi fel a harcot a belvízzel
Tavaly került megalakításra a félszáz tagot számláló polgári
védelmi szervezet Székkutason, amely a II-es katasztrófavédelmi osztályba sorolt településen kész a beavatkozásra
szükség esetén – mondta el Rostás Tibor, a település közbiztonsági referense. Az egység alkalmazható belvízkárok megelõzésére és elhárítására, de a közúton történt balesetek
következményeinek felszámolásában is számíthatnak rájuk.
November 30-án Krám István tû. õrnagy, a Hódmezõvásárhelyi
Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság parancsnokhelyettese tartott
felkészítést a településen a szervezet tagjainak. A PV szervezet
tagjainak egy része önként jelentkezett a feladatra, de sor került
kijelölésre is, hogy a feladat ellátásához szükséges személyi
létszám és a szükséges berendezések is rendelkezésre álljanak.
A PV csoport szükség esetén igénybe vehet egy MTZ 80-as
mezõgazdasági vontatót, egy összkerék meghajtású, Mazda Pick
Up jármûvet, valamint szivattyúkat is, de ez az eszköztár tovább
bõvül a helyi gazdálkodók tulajdonában lévõ további munkagépekkel és szivattyúkkal. Az elmúlt évek során volt olyan baleset
Székkutas külterületén, amelyben az egyik megsérült jármûvet az
egyik gazda erõgépével vontatták ki az árokból, és a legutóbbi belvizes idõszakban is védekezési fokozatot rendeltek el a
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településen, amely során a károkat megelõzendõ szivattyúzásra
került sor.
Rostás Tibor emlékeztetett, hogy 2010-11 fordulóján a
Németh László utcában több ingatlant is veszélyeztetett a belvíz, akkor homokzsákokból épített gáttal védték meg az ingatlanokat. Ezen a helyzeten segített az az októberben átadott beruházás, amely ennek az utcának a belvíz elvezetését oldotta
meg. A 65 millió forintos, DAOP támogatással megvalósult programban az utca vízelvezetõ árkait beszintezték és betonelemekkel bélelték ki, és mederkotrással érték el, hogy az utcában
felgyülemlõ csapadék most már a gravitáció segítségével folyik
el a Kakasszéki csatornába.
Székkutas másik, a belvíz által veszélyeztetett területe a
Pusztaszéli út melletti tanyavilág, ahol a csatornákat a korábbi
években a közmunkások segítségével tisztította meg a vízgazdálkodási társulás, amelynek végleges rendezésére további
pályázatot tervez beadni a település. Rostás Tibor elmondta:
rendszeresen bejárásokon ellenõrzik a település esõvíz elvezetõ csatornáinak és mûtárgyainak állapotát, és ha beavatkozásra
van szükség, intézkednek a víz útjának biztosításáról.
Ata

Így is védhejük
lakókörnyezetünket!
Otthonunk védelme érdekében mi magunk is tehetünk állítja Gémes Attila, a Távfelügyelet 2000 Kft. ügyvezetõje.
Mindehhez a mai kor számost technikai lehetõséget kínál.
Az illetéktelen behatolók elleni
védelmet és az otthontartózkodók
biztonságát is szolgálják a riasztóés a kamerás megfigyelõ rendszerek, amelyek a nap 24 órájában
vigyázzák az értékeket, szemmel
tartják az ingatlant és környékét, és
ha mégis betörés történne, a
kamerás rendszer felvételei nagyban segítik a nyomozó hatóságokat az eredményes felderítésben.
A riasztórendszerek telepítését
az ingatlan felmérést követõen
végzik el a szakemberek, nyitásérzékelõket szerelnek fel azokra az ajtókra és ablakokra, ahol az illetéktelen behatolók behatolása várható, továbbá mozgásérzékelõket telepítenek a
védeni kívánt helyiségekbe.
Az érzékelõk illetéktelenek behatolása esetén hangjelzést
adhatnak helyben is, és a riasztást azonnal elküldik a cég diszpécserközpontja számára is. A rendszert figyelõ, szakképzett
szakember a jelzés vétele után értesíti a járõrszolgálatot,
amely a helyszínre vonulva intézkedik, értesíti a rendõrséget,
vagy a körzeti megbízottat, valamint azokon a telefonszámokon a tulajdonost, amelyet a lakók megadnak a felügyelet számára.
- A rendszer akkor is mûködik, ha áramszünet van - szögezte
le Gémes Attila, rámutatva, hogy a gondozásmentes akkumulátorokkal szerelt szünetmentes tápegységek egy teljes napon át áramot biztosítanak a rendszernek akkor is, ha az energiaszolgáltatás szünetel, vagy épp az ingatlanban kikapcsolnák az áramot.
A rendszer kiegészíthetõ füst- és tûzérzékelõkkel, és kamerarendszerrel is, valamint az otthon egyedül tartózkodó idõs emberek biztonságát segítõ, úgynevezett pánik gombbal. Ez a kisméretû, nyomógombbal ellátott berendezés elfér az idõs személy zsebében, és a gomb megnyomásával a diszpécser felé
riasztást adhat le, ha veszélyben érzi magát a személy, de akkor
is, ha rosszul van, vagy elesett, és nem tud telefonálni.
Arnay

Új szabályok a közlekedésben
A közlekedés szabályainak legutóbbi változásai fõként a
kerékpárosokat érintik. Kötelezõ a biciklin csengõhangot adó
berendezés elhelyezése, valamint a kerékpár kerekén két, átellenesen elhelyezett fényvisszaverõ prizma használata. Most már
nemcsak a kerékpáron, hanem a kerékpároson elhelyezett
világítóeszközök alkalmazását is elfogadja a jogszabály, amely
szerint elõre fehér, vagy borostyán, míg hátra piros fényû lámpának kell világítania, vagy villognia.
Az új Btk. értelmében a gépjármûvezetõk esetében bûncselekményt követ el az, akinek leheletében 0,25 mg/liter, vagy a
vérvétel során 0,5g/liternél magasabb értéket mutatnak ki a
mérések, az ezek alatti értéket adó pozitív mérés esetében
szabálysértési eljárást indítanak.
Amennyiben az ellenõrzött kerékpáros nem fõúton közlekedik, és 0,25 mg/liter légalkohol, vagy 0,5 g/liter véralkohol
szint alatti eredményt eredményez a mérés, nem indul eljárás.
Ha fõ közlekedési úton ellenõrzik a kerékpárost ugyanilyen
értékekkel, akkor 5 és 50 ezer forint közötti helyszíni bírságot
szab ki a hatóság. Ha a fenti értékeket meghaladja az ellenõrzött kerékpárosnál az eredmény, 30 ezer forint bírságra számíthat, ha mellékúton, és 60 ezer forint büntetésre, ha fõúton
közlekedik ittasan közlekedik.

Fontosabb elérhetõségek
Ingyenes segélykérõ telefonszámok:
Mentõk:

107, 112
104

Orvosi ügyelet:

62/474-374

Orvosi rendelõ, Székkutas:

62/293-701

Tûzoltóság:
Hódmezõvásárhelyi Rendõrkapitányság:
Henes Zoltán r.zászlós, kmb:

105
62/593-960
30/591-40-71

Gyarmati László r. törzsõrmester, kmb: 30/326-01-92
Székkutasi Polgármesteri Hivatal:

62/593-050,
30/326-01-92
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A polgárõrök is a biztonságért vállalják a szolgálatot

Több mint másfél évtizede segíti Székkutas biztonságát a
Hódmezõvásárhelyi Polgárõr Egyesület csoportja, akik
munkájuk során együttmûködnek a rendõrséggel is. A csoportot vezetõ Uhrin József elmondta: a kilencfõs csapat
tagja még Ráhai József, Udvari József, Varró Sándor, Fazekas Lajos, Sólyom István, Gajdán Attila, Kaszás Zoltán és
Szenteszki Mihály is. Mindannyian a szabadidejükben, anyagi ellenszolgáltatás nélkül látják el a szolgálatot.
A legtöbbször rendezvények biztosítására hívják õket, és
közös járõrszolgálatot látnak el - fõként a szombati estéken - a
rendõrség körzeti megbízottaival. De ha olyan eset fordul elõ,
amikor a segítségükre azonnal szükség van, akkor telefonon is
elérhetõk. A csoport tagjai a szolgálat során saját gépjármûvüket használják, de amikor a külterület megfigyelése a feladatuk,
a község egyik lakójának terepjáróját veszik igénybe a földes
utakon való közlekedésre.
- A szolgálat során minden esetben viseljük az önkormányzat
biztosította láthatósági mellényt és baseball sapkát – mondta el
Uhrin József, amely fontos is, hogy viseljék: a rosszban
sántikálók így már messzirõl láthatják, hogy olyan területen járnak, ahol nem érdemes bûnt elkövetniük, míg a székkutasiak is
tudják, hogy itt vannak azok, akik biztonságukat vigyázzák. A
polgárõrök részt vesznek a rendõrség munkatársaival végzett
közúti ellenõrzéseken, és van, hogy önállóan, míg máskor szintén közös szolgálatban végeznek járõr-figyelõ tevékenységet.
A csoport vezetõje elmondta: a település 80 ezer forinttal
támogatja õket, amelyet a mûködésükre fordítanak. A kiterjedt
külterület nem kis feladatot ad a polgárõrök számára, hiszen
egy alaposabb szemlére lehetõséget adó õrjárat a község körül
nyolcvan kilométer. A termények betakarítása idején gyakrabban járõröznek, mivel ilyenkor gyakoribb, hogy azt az elkövetõk
igyekeznek megdézsmálni, míg a téli idõszakban fõleg kisebb
falopásokkal találkoznak a polgárõrök.
Emlékezetes a székkutasi polgárõrök számára az a tavaly téli
eset, amikor egy eltûnt bácsi felkutatásában kérték a közremûködésüket. A hideg, havas idõben egy idõs férfi nem érkezett haza tanyájába, amelyet a családtagok bejelentettek a
rendõrségnek, és a környéken sikerült is megtalálni a keresett
személyt, mielõtt kihûlt volna, és hazakísérték otthonába.

A házaló kereskedés tilos Székkutason, mint az a falu határában lévõ táblán is olvasható. A polgárõrök, ha ilyen személyekkel találkoznak, felszólítják õket, hogy ezt ne tegyék, de
ennek a veszélyeire felhívják a székkutasi lakosok figyelmét is.
A hétvégi éjszakákon fõleg a szórakozóhelyek környékére
koncentrálnak a polgárõrök. Uhrin József elmondta: sok fiatal
hazafelé tartva lehet, hogy meggondolatlan cselekedetet
követne el, de a polgárõrök látványa, figyelmeztetõ szavuk
visszatartja õket a helytelen magatartástól.
Uhrin József szólt arról is, hogy Székkutas biztonságát és a
rend védelmében dolgozók munkáját a helyiek azzal segítik, ha
minél hamarabb információt adnak azokról a személyekrõl,
akikrõl feltételezhetõ, hogy nem jó szándékkal tevékenykednek
a településen. Erre a legjobb eszköz, ha a lakosok a rendõrség
112-es, ingyenes segélyhívó vonalát, vagy a KMB-sek mobil
telefonszámát használják, így az idõben megtett intézkedéssel
a nemkívánatos cselekményeknek elejét lehet venni.
Arany-Tóth Attila
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